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Épül a hatalmas nureki vízierőmü j 
A Vahs folyón épülő nu-

reki vízierőmű üzembehe-
lyezésével Tadzsi kisztánban 
az egy lakosra számított vil-
lamosenergia-termelés 19Ü0-
hoz képest több mint 10-sze-
resére emelkedik és más-
félszeresen túlszárnyalja az 
Egyesült Államok jelenlegi 
színvonalát. 

Az erőmű S turbinája 
évente 11 milliárd kilo-
wattóra igen olcsó villa-
mosenergiát ad a népgaz-
daságnak. 
A nureki vízierőmű lehe-

tővé teszi, hogy Tádzsikisz-
tánban és Uzbekisztánban 
1,2 millió hektárnyi földet 
hasznosítsanak és ezeken 
az öntözött földeken a leg-
értékesebb, hosszúszálú gya-
pot - fa j tá t termesszék. 

A gyapottermelés többé 
ncin függ majd a termé-
szet szeszélyeitől. 

A vetésterület bővítése és 
a biztosított gazdag termés 
Lehetővé teszi, hogy Tádzsi-
kisztánban a gyapotterme-
lést 2,5-szeresére növeljék. 

A nureki villamosenegia 
•agymér tékben fellendíti 

majd a közép-ázsiai köztár-
saságok iparát. 

A vízierőmű olcsó ener-
giája és a nagy természe-
ti kincsek felhasználása 
alapján hatalmas vegyi-
ipari és fémkohászati vál-
lalatok épülnek. 

A modern ipar más ágai is 
fellendülnek. 

»Nurek« tádzsik nyelven 
»fényt, ha jna lp i r t - jelent. 
A kommunizmus hajnalán 
Szovjet Közép-Ázsiában ki-
gyúlnak Nurek fényei. 

tanácskozása 

A Vegyipari Dolgozók 
Szakszervezete és a Nehéz-
ipari Minisztérium pénteken 
rendezte meg a vegyipar 
újítóinak országos tanács-
kozását. A felszólalók be-
számoltak az újítómozgalom 
eredményeiről; meghatároz-
ták a soronkövetkező felada-
tokat, majd a legjobb újí-
tóknak kitüntetéseket és ju-
talmakat adtak át. 

Szegedi egyetemi 
a fűszerpaprika 

A Szegedi Tudományegye-
tem Földrajzi Intézetének 
munkatársai kutatásaikkal 
közvetlenül is szolgálják a 
népgazdaság érdekeit. Ilyen 
irányú tevékenységükkel el-
sősorban a mezőgazdasági 
termelést, különösen a vidék 
jellegzetes és hírneves fű-
szernövényének, a papriká-
nak a termesztését segítik. 

Hasznos tapasztalatokat 
szereztünk Szegeilen 

— m o n d o t t á k a lengyel ifjúvezető delegáció tagjai 

Két napot töltött Szegeden 
az a háromtagú lengyel i f jú-
vezető delegáció, amely — 
mint jelentettük — csütör-
tökön érkezett a városba. 

A delegáció tagjai — 
Wlodzimierz Grzelak, Zdis-
lad Woroniecki, Adum Kie-
ívicz — a Magyar Úttörő-
szövetség országos elnöksé-
gének meghívására érkeztek 
hazánkba és rövid buda-
pesti tartózkodás után első 
ú t juk Szegedre vezetett, 
ahova Nádor György, az Or-
szágos úttörőelnökség tagja 
kísérte el őket. Mindhárman 
a lengyel llarcer vezető 
tagjai. Ez az ifjúsági szer-
vezet a tanulófiatalokat tö-
mörftT:"úttörőkortól IK évig. 

Szegedi tartózkodásuk al-
kalmával Ágoston József, a 
KISZ Csongrád megyei tit-
kára és Paplukács Teréz, az 
Úttörőszövetség megyei tit-
kára a KISZ- és az úttörő-
mozgalom megyei eredmé-
nyeiről, feladatairól, munká-
járól is tájékoztat ta őket. 

Tegnap, pénteken a Ko-
lozsvári téri Gagarin isko-
lába látogattak el, ahol Ko-
vács Alajos igazgató, a vá-
rosi úttörőelnök ismertette 
meg velük az iskola élénk 
úttörőéletét. Részt vettek 
egyebek között egv úttörő 
rajösszejövetelen is. Az ösz-
sze jövetel nek kedvesen tar-
ta lmas percei voltak, ami-
kor Ecsedi Gézáné és Ko-
mócsin• Antal munkásmoz-
galmi veteránok beszéltek a 
figyelmesen hallgató pa j tá -
soknak életükről, a kommu-
nisták bátor helytállásáról. 
A délutánt Mórahalmon töl-
tötték a lengyel vendégek. 
114 Dancs László iskola-
igazgató és Szabó Vilmos 
• Kiváló úttörővezető" mu-
tatta be számukra a megye 
egyik legszebb eredménye-
ket elért úttörőcsapatának 
tevékenységét. 

A delegáció ma. szomba-
ton Hódmezővásárhelyre 
irtazik. 

A hódmezővásárhelyi láto-
gatás után kéthetes ma-
gyarországi tapasztalatcsere 
ú t j u k a t Budapesten és Bor-
sod megyében töltik. 

— A Szegeden töltött két 
nap rendkívül kedvező ha-
tást gyskorott ránk és több 
hasznos tapasztalatot szerez-
tünk — mondotta tegnap 
lapunknak adott nyilatkoza-
tában A. Kiewicz és Z. Wo-
roniecki. — Mindenekelőtt 
az úttörőcsapatok napi mun- j 
kaját tanulmányozzuk ma- [ 
gvarország] tartózkodásunk j 
alkalmával, s ezert ts órűi- I 
tünk, hogy nw behatóan | 
megismerhettük a Gagarin 
iskola úttörőinek eletét. Na-
gyon jónak találjuk, hogy 
az úttörők a munkásmozga-
lom régi harcosaival össze- j 
jönnek, mert ígv sokkal mé- j 
lyebb élményt szerezhetne*' 

a ma máf történelminek szá-
mító időkből, mintha csu-
pán könyvekből olvasnának 
róla. Ugyancsak nagyon he-
lyesnek találtuk, hogv olyan 
ifjúsági vezetővel találkoz-
hat tunk az iskolában,' aki 
KISZ megbízatásként segit 
a pedagógusoknak az úttö-
rők vezetésében, velük való 
foglalkozásban. Ez is elő-
mozdítja, hogy az úttörő-
mozgalom egyre inkább tár-
sadalmivá szélesedjék. 

— Sajnos egy délelőtt nem 
elegendő ahhoz, hogy tel je-
sen megismerjük egy iskola, 
egy úttörőcsapat életét. Még-
KS távozásunkkor úgy érez-
tük. hogy sok ismeretet sze-
reztünk, de légióként igen 
jó barátokat. A kedves, ba-
ráti fogadtatásra jellemző 
az >s. hogy sokan adták át 
címüket a gyerekek közül 
azzal, hogy levelezni szeret-
nének lengyel út töröpaj tá-
sokkal. Szívesen teszünk 
ennek eleget, hogy ezzel is 
ápoljuk az egy célért dol-
gozó, tanuló fiatalok nem-
zetközi kapcsolatát, barátsá-
gát. 

Bolgár—magyar 
baráti napok 

Lomban, a Duna-parti bol-
gár kikötővárosban novem-
ber 17-én és 18-án bolgár— 
magyar baráti papokat ren-
deznek. A baráti napok ke-
petében pénteken kiállítás 
nyílt, amely bemutat ja a 
magyar nép harcát és be-
kés alkotómunkáját a szo-
cializmus építésében. 

Pénteken ünnepi nagygyű-
lést rendezték, (MTI) 

kutatók segí tsége 
termesztéséhez 
Kutatásaik fő célja e fontos 
ipari növényünk teljes föld-
rajzi monográf iá jának elké-
szítése. 

Pénzes István ad junktus 
irányításával — s a földrajz 
szakos hallgatók bevonásá-
val — már évek óta foglal-
koznak a paprikalermesztés 
problémáival. Hosszas kí-
sérletezéseik, munká juk 
eredményeként már koráb-
ban elkészült az úgyneve-
zett belső paprikatermeszté-
si körzet részletes talajtér-
képe. Mintegy 6000 ta lá j fú-
rósi adat, valamint éghaj-
lati és egyéb adatok feldol-
gozásával meghatározták 
azokat a területeket, ahol a 
legjobb a fűszerpaprika ter-
mesztés. Mindezt a Paprika-
feldolgozó Vállalat rendel-
kezésére bocsátották, ahol 
már ennek megfelelően ter-
vezhetik meg, illetve jelöl-
hetik ki a fő termelési terü-
letekel. 

Most a szegedi kíllső kör-
zet — amelybe Búcs és Bé-
kés megye egy kis része is 
beletartozik — valamint a 
kalocsai belső és külső pap-
rikatermesztési körzet ta la j -
térképét készítik 1300 fúrási, 
összesen mintegy 12 000 adat 
figyelembevételével. 

Már előkészültek arra, 
hogv az egyik Szeged kör-
nyéki tsz-ben kísérletekel 
folytatnak a fűszerpaprika 
mikrokl ímájának pontos 
meghatározására. Itt egyes 
parcellákat sztaniol leme-
zekkel borítanak, hogy meg-
állapítsák: a napfény-vissza-
verődés miként befolyásolja 
az érést. Más parcellákon 
különbözőképpen öntöznek, 
mii trágyáznak stb. Megálla-
pí t ják. hogy mindezek a té-
nyezők hogyan hatnak a ter-
méshozamra. a eapsaicin és 
a festékanyag-tartalomra. 
Az ideális mikroklíma meg-
ismerése után meghatároz-
zák. hogyan lehet ezeket a 
feltéleleket nagyüzemileg is 
megteremteni. 

Az intézet kutatóinak szá-
mításai szerint a szegedi 
körzetben például az öntözés 
— részben a természeti 
adottságok, másrészt csőku- | 
tak felhasználásával — hol-
danként esak öt mázsás 
többlettermés esetén is há-
rom év alatt megtérítené az 
ehhez szükséges 18 milliós 
befektetést. 

Közérdekű tanácskozás 

Hogyan vegyenek részt a dolgozók 
a termelési tervek elkészítésében? 

Nem újdonság a dolgozók 
bevonásának szükségessége a 
termelési tervek elkészítésé-
be. Évek óta beszélünk és 
írunk róla, s gyakorlati meg-
valósulásával kapcsolatban 
történt már egy, s más a 
szegedi üzemekben is. 

Általában két fő eszköz 
áll rendelkezésre: az üze-
mi tanács ülései, valamint 
a termelési tanácskozások. 

Az üzemi tanács tagja inak 
észrevételei módosí that ják a 
terv egyes részeit, a tervis-
mertető termelési tanácsko-
zások azonban már csak az 
elkészült terv végrehaj tásá-
val foglalkoznak jelenleg. Az 
újságíró-klubban megrende-
zett közérdekű tanácskozás 
résztvevői megállapították, 
hogy a lehetőségek ily mó-
don nincsenek kihasználva a 
szegedi üzemekben. 

Elsősorban azt szükséges 
tisztázni, hogy miként is ér-
tendő a dolgozók bevonása 
a termelési tervek kidolgo-
zásával kapcsolatban. Azt 
jelenti, hogy a dolgozókra 
bízzuk, hogy egv-egy üzem 
mit gyártson, s mi l /en meny-
nyi ségben? Nem. Ebbe a 
vállalat vezetőinek, az igaz-
gatónak sincs beleszólása, 
hiszen ezt nem egyes embe-
rek. vagy kollektívák, ha-
nem 

a népgazdaság egészének 
érdekei határozzák meg. 

Juhász László, a bé l rost 
pár t t i tkára elmondotta, hogy 
egyelőre még arról sem be-
szélhetünk, hogy a fizikai 
állományú dolgozók olyan 
értelemben vegyék ki ré-
szüket a tervkészítésből, 
hogy az a vállalat termelé-
sének alakulását döntően be-
folyásolja. Nem is ez a cél. 
Azzal, hogv elmondják, mi 
há t rá l ta t j a őket a munká-
ban — ez az általános je-
lenség —, már hozzájárul-
nak a tervezéshez. 

Az iizemi tanácsülések és 
a termelési tanácskozások 
lebonyolításának jelenlegi | 
módszere nem megfelelő. 

Pántva József, a kéziszer-
számgyár szegedi telepének 
igazgatója kifejtette, hogy 
az a szakkifejezésekkel te-
letűzdelt nyelv, melyet job-
bára csak a műszakiak érte-
nek meg, nem alkalmas a 
dolgozók érdeklődésének fel-
keltésére. A tervismertető 
értekezleteken az adatok 
olyan özöne zúdul a kisebb 
képzettségű munkásokra, 
hogy az összefüggéseket, a 
saját munkájukkal kapcso-
latos részleteket nem ismer-
hetik fel. 

Ugy lehetne előrébb lépni, 
ha minél kisebb termelési 
egységek beszélnék meg a 
tervfeladatokat, s azok kö-
zül is esak a leglényege-
sebbeket. 

Azokat, amelyek szorosan 
összefüggnek a napi munká-
val. Ez a gyakorlat — kü-
lönösen az intézkedési ter-

vek elkészítésével kapcsolat-
ban — jól bevált a kézi-
szerszámgyárban. 

A dolgozók sok segítséget 
adhatnak abból a helyzeti 
előnyükből eredően, hogy 
ok ismerik legjobban mű-
helyük, gépük kapacitását, 
a termelékenység közvet-
len fékezőit, az anyagta-
karékosság lehetőségeit stb. 
Gunczer Andorné, az ú j -

szegedi kender- lenszövő 
szakszervezeti bizottsága tit-
kárának tapasztalatai sze-
r in t a dolgozói: egy része 
abból a tévhitből kiindulva, 
hogy önmaguk ellen csele-
kednének, ha fe l tárnák e 
re j te t t tar talékokat , nem 
szívesen beszél ezekről a 
kérdésekről. Az elzárkózás-
nak más oka is lehet — fűz-
te hozzá a megállapításhoz 
Nemes Júlia, a Szegedi I^cn-
derfonógvár alapszervezeti 
pár t t i tkára —, többek kö-
zött az, hogy nem ismerik 
fel saját, tapasztalataik je-
lentőségét: vagy az. hogy a 
magasabb képzettségű mű-
szakiak előtt restellnek elő-
állni kicsinynek tűnő észre-
vételeikkel; esetleg az, hogy 
javaslataikra nem kapnak 
elfogadható választ. 

A kis jelentőségűnek lát-
szó vélemények összessége 
felbecsülhetetlen szolgala-
tokat tehet a vállalatnak. 

A Dél rost pár t t i tkára pél-
dákkal bizonyította ennek 
igazságát. Elmondta, hogy az 
ujszegedi telep dolgozói 
többször panaszkodtak már 
a porelszívás hatástalansá-
gára, vagy a gyenge fűtés 
miatt . Talán eszükbe se ju-
tott, hogy panaszuk össze-
függ a termeléssel is. Pedig 
ahol rossz a levegő, vagy 
hideg van. ott nehezebben 
megy a munka, betegek lesz-
nek h dolgozók, s hiába 
minden műszaki intézkedés, 
a munkakörülmények bizto-
sításának elhanyagolását 

végső soron termeléskiesés 
követi. Ahogyan a kereske-
delemben szükség van az 
ezer apró cikkre, úgy 

kell a sok ezernyi apró 
javaslat az ipar, az üzem 
feladatainak elvégzéséhez, 
Ismeretes, hogy a korsze-

rű elvek a lap ján elsősorban 
nem a létszám, hanem a 
termelékenység emelésével 
kell elérni a termelés növe-
kedését. A termelékenység 
egy részét műszaki fejlesz-
téssel, más részét a normák 
helyes kialakításával, vagy 
munkaszervezéssel lehet ja-
vítani. De az igény és a fel-
sorolt lehetőségek nem fed-
hetik egymást, ha az utób-
bihoz nem a d j u k hozzá a 
munkások gyárszeretetében, 
lendületében, ötleteiben re j -
lő erőt. Csak ily módon le-
het eredményt elérni. 

A közérdekű tanácskozás 
résztvevői által közösen al-
'kotott vélemény szerint a 
dolgozók bevonása elenged-
hetetlenül szükséges a. te rv-
készítésbe, s éppen ezért * 
jelenlegi formális módsze-
rek kudarcra vannak ítélve. 

A kormány és a szakta-
nács közelmúltban megje-
lent határozata világosan 
kimondja, hogy a ierme-
lési tanácskozások felada-
ta a konkrét termelési és 
gazdasági célkitűzések és 
az azok megvalósítását.szol-
gáló módszerek kialakí-
tása. 

A szegedi üzemekben ts 
csak úgy érhető el ha ladás 
ebben a tekintetben, ha a 
dolgozókat minél kisebb ter-
melési egységenként von ják 
be már a tervjavaslatok el-
készítésébe is. módot adva 
rá. hogy ki-ki fe l tá r ja m u n -
ká jának nehézségeit. el-
mondhassa apróbb-nagyobb 
észrevételeit. A dolgozók be-
vonásának elhanyagolása 
több mint könnyelműség — 
a fejlődés kerékkötője. 

Jól halad 
az emeletráépítés 

Szegeden a hidegebb idó ellenére jó ütemben halad 
a Marx tér és Mfkszáth Kálmán utca sarkán levő háznál 
a munka, az emeletráépítés. Valószínű, hogy a kitűzött ha-
táridő előtt, a jövő év áprilisában átadják a 900 ezer fo-
rintos költséggel épülő lakásokat tulajdonosaiknak. 

Gazdagítsuk 
a KISZ iskolai alapszervezetei 

és a pedagógusok együttműködését 
A l\.ISZ Csongrád megyei bizottságának 

pedagógus akíívaiiíése Szegeden 
Szegeden tegnap délután 

a központi egyetem aulá já-
ban KISZ tanácsadó tanárok, 
osztályfőnökök, kollégiumi és 
iskolaigazgatók részvételével 
aktívaülést tartot t a KISZ 
Csongrád megyei bizottsága. 
Az ülésen megjelent Bereee 
János, a KISZ Központi Bi-
zottsága egyetemi osztályá-
nak vezetője, Ágoston József, 
a KISZ Csongrád megyei bi-
zottságának titkára. Deák 
Béla, a KISZ Szeged vá-
rosi végrehaj tó bizottságá-
nak titkára. Szécsi András-
né, a Művelődésügyi Minisz-
tér ium főelőadója. 

Deák Béla megnyitó szavai 
után Berecz János - A z osz-
tályfőnökök és a KISZ kap-
csolata- címmel tar tot t elő-
adast. Hangoztatta, hogy a 
pedagógusok nagy többsége 
elismerésre méltón segíti és 
tamogatja az iskolai KISZ-
szervezetek tevékenységét. 
Ezért a lelkes, odaadó mun-
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káért tolmácsolta a KISZ 
Központi. Bizottságának kö-
szönetét. 

Ezután arról beszélt, hogy 
sok helyen keresik a pedagó-
gusok azt a helyes módszert, 
amelynek segítségével össz-
hangba lehet hozni az i f jú-
sági szervezet és az iskola 
munká já t . Mert az iskola és 
a Kommunista Ifjúsági S:ö-
vetség egy közös, nagy célért 
dolgozik: a szocializmus épí-
tésére kész és alkalmas fia-
talokat nevel. 

Rámutatott, hogy vala-
mennyi KISZ-szervezetnek 
vonzó, tartalmas életet kell 
teremtenie az iskolában. A 
KISZ Központi Bizottsága — 
a helyes gyakorlat a lapján — 
az elmúlt évben ajánlotta, 
javasolta, hogy lehetőleg osz-
tályonként alakítsanak a kö-
zépiskolákban KlSZ-alap-
szervezeteket. Ahol ezt a ja-
vaslatot meghallgatták és 
megvalósították, ott ma m á r 
komoly eredményekről adnak 
számot. Hiszen egy kisebb 
közösség összefoghatóbb. és 
a tanulók problémája közös. 

Berecz János szolt azután 
az " I f júság a szocializ-
musér t " mozgalomról, m a j d 
végül megállapítot ta: a KISZ 
alapszervezetek segítése, tá-
mogatása nemcsak az osz-
tályfőnökök feladata, hanem 
valamennyi pedagógusé. A 
tanárok kérjélf a KISZ segít-
ségét egv-egy probléma meg-
oldásánál, s támaszkodjanak 
bátrabban a KlSZ-alapszer-
vezetekre. A pedagógusok és 
a KISZ tevékenységének ösz-
szehangolása nem könnyű 
feladat, de ez az együt tmű-
ködés a szocialista embert í -
pus neveléséhez elengedhe-
tetlen, szükséges. 

Szécsi Andrásné felszóla-
lása után a pedagógus akt í-
vaiilés Deák Béla zárszavá-
val e»t véeet. 


